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Accidents a
Vilaller i Anglesola

TRÀNSIT

❘ ANGLESOLA ❘ Un home de 39
anys va quedar ahir greument
ferit després d’un accident a
Anglesola.A les nou del ma-
tí, la furgoneta que conduïa
Buenaventura S.S. va sortir
de la C-53.D’altra banda, una
persona va quedar lleument
ferida en un xoc entre un ca-
mió i un cotxe a la carretera
N-230 aVilaller.

Detinguts per furts
en xalets de Gerb

SUCCESSOS

❘BALAGUER ❘Els Mossos d’Esqua-
dra van detindre el mes pas-
sat cinc persones acusades de
robar en dos xalets de Gerb,
nucli de Balaguer, i d’empor-
tar-se’n electrodomèstics, ro-
ba i joies valorades en 9.000
euros. Els Mossos han recu-
perat part de les joies.

ErlanMelgar Céspedes.

SEGRE

Denuncien 50 caçadors
en un any per incomplir
la normativa de seguretat
Representen el 24% del total de denúncies

RURALSCAÇA

La funerària s’emporta el cos del caçador mort a l’Albi.

❘LLEIDA ❘ ElsAgents Rurals de Llei-
da van denunciar l’any passat
mig centenar de caçadors per in-
complir la normativa de segure-
tat en la pràctica de la caça. La
majoria d’aquestes denúncies es
van deure a tres aspectes: la uti-
lització d’armes i, sobretot, mu-
nicions prohibides; l’ús d’una
quantitat de munició superior a
la reglamentària en les armes se-
miautomàtiques (rifles i escope-
tes), que és de dos cartutxos, i
disparar en zones de seguretat
dins del vedat, a una distància
menor a la permesa, per exem-
ple, de cases, camins o carrete-
res o canals.

Es tracta d’actuacions que po-
den posar en perill la integritat
del caçador que infringeix la nor-

ma i d’altres persones que esti-
guin als voltants.

Les denúncies per motius de
seguretat interposades pels
Agents Rurals de Lleida el 2011,
una xifra similar a la d’anys an-
teriors, van representar el 24 per
cent del total de 211 diligènci-
es obertes per diferents incom-
pliments de la normativa en l’ac-
tivitat de la caça i la protecció
d’animals, com ara falta de lli-

LLEONARD DELSHAMS

cències, de permisos del vedat
privat o l’ús d’arts il·legals.

Des del gener, elsAgents Ru-
rals també poden sancionar els
caçadors per dos motius que fins
ara eren només consells, l’ús
d’una peça de color entre el roig
i el groc per a la caça major i la
senyalització de les batudes als
accessos a la zona d’aquesta ca-
ça.

D’altra banda, els Mossos

d’Esquadra van confirmar ahir
que la investigació sobre les cau-
sa de la mort d’un caçador diu-
menge a l’Albi (vegeu SEGRE
d’ahir) s’ha tancat com un fet ac-
cidental.

Un experimentat caçador de
Riudoms de 55 anys va morir
d’un tret al cap al disparar-se-li
l’arma quan caçava al vedat pri-
vat de caça de l’Albi, on acudia
des de feia 14 anys.

INVESTIGACIÓ

Els Mossos conclouen que

la mort del caçador de

Riudoms al vedat privat de

l’Albi va ser accidental

“Atrapada.” Aquesta
víctima de mals tractes es

va sentir atrapada i avui

encara té seqüeles.

R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘“M’insultava i m’ignora-
va. Em va fer sentir com un drap
brut. Em deia: ets menys que un
gos.”Aquest és l’esgarrigós tes-
timoni de la Patricia (nom ficti-
ci), una lleidatana víctima de la
violència masclista. El seu calva-
ri va començar fa uns set anys,
quan ja en feia uns quants que
estava casada. “Jo era feliç amb
el meu marit, o això creia, però
les coses van començar a anar
malament. Passes una espècie de
lluna de mel que creus que ho
curarà tot, però no és veritat.Vaig
començar a sentir-me molt sola
i el dia que me’n vaig queixar,
em va dir: allà tens la porta”, re-
corda.Aquest va ser el primer
dia d’un llarg any en què va
aguantar un maltractament psi-
cològic que “de vegades fa més
mal que el físic”.“Només ho fe-
ia a casa. Sé que és per això que
no puc demostrar el que vaig viu-
re, però jo sé el que vaig passar.
Ningú et creu perquè, de portes
enfora, tot és meravellós”, reco-
neix aquesta lleidatana. I asse-
gura que sentir-se en la “solitud
més dura” va ser una de les pit-
jors situacions que va passar.“Et
veus tan amenaçada que l’única
forma de sobreviure és identifi-
car-te amb ell, perquè l’únic que
sap fer és deixar-te sense sorti-
da.” Des de llavors, han passat
uns quants anys, però li’n que-
den seqüeles. “Tinc taquicàrdia
i un pànic terrible. No puc veu-
re pel·lícules de persecució per-
què em recorden la sensació que

“Em feia sentir comundrapbrut”
Una lleidatana explica a SEGRE el calvari que va viure amb el seu maltractador
i les seqüeles || Conveni entreGovern iDiputació contra la violènciamasclista

MALTRACTAMENTTESTIMONIS

vaig viure d’estar atrapada. He
refet la meua vida, però el cert
és que encara no sé si això se su-
pera, perquè jo encara no ho he
aconseguit”, sentencia. Per llui-
tar-hi en contra, la Generalitat,

La Caixa i les quatre diputaci-
ons, entre les quals hi ha la de
Lleida, van firmar ahir diversos
convenis que suposen una apor-
tació de 900.000 euros en tres
anys per a un programa integral

contra la violència, que reforça
la col·laboració per lluitar con-
tra aquesta xacra i que permetrà
actuar de forma preventiva mi-
llorant la protecció de les dones
i detectant-ne casos precoçment.

ENPRIMERAPERSONA

Condemnat
a sis anys de
presó per una
violació a Sort

TRIBUNALS

❘ LLEIDA ❘ L’Audiència de Lleida
ha condemnat a sis anys de
presó un home de 35 anys,
Erlan Melgar Céspedes, per
haver violat la seua compa-
nya de pis a Sort. Els fets van
tindre lloc el 19 d’agost del
2007 a la capital del Pallars
Sobirà, quan l’ara condemnat
es va abraonar sobre la vícti-
ma, amb qui compartia pis
des de feia menys d’una set-
mana, li va treure la roba, s’hi
va posar a sobre i la va vio-
lar. L’acusat va negar en el ju-
dici que hagués forçat la víc-
tima i va declarar que hi ha-
via tingut dos relacions ante-
riors consentides, però la sa-
la va detectar contradiccions
en la seua declaració. El tri-
bunal va donar credibilitat a
la versió de la víctima.

A més, també ha condem-
nat l’acusat a no atansar-se a
la víctima ni al seu domicili a
una distància de 200 metres
durant 7 anys quan surti de
la presó.

Col·laborar amb lesdiputacions

❚ El conveni inclou, per primera
vegada, les diputacions, i permet
que els tècnics municipals facin
prevenció.

Aportació de375.000euros

❚ La Caixa hi aporta 250.000 euros;
l’Institut Català de les Dones,
60.000; la Diputació de Barcelona
20.000, i les altres tres, 15.000.Unmoment de la firma del conveni, ahir, a Barcelona.
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